MOPS Dębica

Formy Pomocy
Katalog podstawowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych:
●

pieniężne:
zasiłek stały,
zasiłek okresowy,
zasiłek celowy i celowy specjalny,
niepieniężne:
praca socjalna,
składki na ubezpieczenie zdrowotne,
składki na ubezpieczenia społeczne,
pomoc rzeczowa,
sprawianie pogrzebu,
schronienie,
posiłek,
niezbędne ubranie,
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
poradnictwo specjalistyczne,
interwencja kryzysowa.
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ZASIŁEK STAŁY:
Zasiłek stały przysługuje:
●

●

pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej,
pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:
1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby

samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż
604 zł miesięcznie,
2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a
dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.
Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się
za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub
rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.
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ZASIŁEK OKRESOWY:

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych
systemów zabezpieczenia społecznego:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby

samotnie gospodarującej,
2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
Zasiłek okresowy ustala się:
1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium

dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie
może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
2. W przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem
tej rodziny.
3. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50% różnicy między:
1. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
2. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny,
4. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

ZASIŁEK CELOWY:

1. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.
2. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu

3.

4.
5.
6.

żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych
remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń
na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może
być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.
Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku
zdarzenia losowego.
Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku
klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Zasiłek celowy, o którym mowa w pkt 5 i 6, może być przyznany niezależnie od dochodu i może
nie podlegać zwrotowi.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających

kryterium dochodowe może być przyznany:
specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
❍
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8.

zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub
całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową;

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej,
osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli
dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to
również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.
Przez ojca i matkę, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka.
Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa w ust. 1,
stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni
przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.
Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie
ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki.
Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia
wniosku o przyznanie świadczenia:
●

●

ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego
co najmniej 10 lat;
posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25
lat w przypadku mężczyzn.

Przy ustalaniu okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 5, okresy nieskładkowe ustala się w
wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

RZĄDOWY PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy realizuje Rządowy Program zgodnie z Uchwałą Rady
Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
(M.P. z 2013r. Nr. 221) oraz Uchwałą Nr XL/467/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 grudnia 2013 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
W ramach programu realizowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w
zakresie dożywiania oraz wdrożenia działań zmierzających do rozwoju i wykorzystania bazy
żywieniowej w gminach lub zwiększenie jej dostępności, w tym tworzenia lub doposażenia punktów
przygotowywania lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków.
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Pomoc w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego przyznawana jest
bezpłatnie osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej zweryfikowanego
Rozporządzeniem Rady Ministrów.
Pomocą w zakresie dożywiania objęte są dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny oraz osoby
dorosłe, w szczególności chore, samotne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku, bezdomne. W
ramach programu dożywiane są również dzieci w przedszkolach i żłobku.
Dzieci i młodzież ucząca się spożywają posiłek w szkołach, które posiadają warunki pozwalające na
przygotowywanie i wydawanie posiłków. Do szkół, które nie mają stołówek posiłki są dowożone.
Rzeczową formą udzielonej pomocy w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" są:

●

●

●

w szkołach - pełen posiłek, posiłek jednodaniowy lub mleko, bułka lub kanapka,
w przedszkolach - śniadanie lub pełen obiad,
dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych i innych - jeden posiłek gorący.
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